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  چکیده
 هايتوانایی اساس بر تحصیلی عملکرد مدل تببین حاضر پژوهش از هدف

 با نگرآینده - نگرگذشته حافظه رومزه، حافظه حافظه، خودکارآمدي شناختی،
 نوع از و کاربردي حاضر پژوهش بود. آموزاندانش در فراحافظه گريمیانجی

 کلیه آماري جامعه بود. ساختاري معادالت یابیمدل روش به همبستگی
 بود1400- 1399 تحصیلی سال در مشهد شهر دوم متوسطه مقطع آموزاندانش
 ابزار شدند. انتخاب نفر 322 دسترس در گیرينمونه روش به میان آن از که
 نامهپرسش )،1392( نجاتی شناختی هايتوانایی نامهپرسش شامل دادها آوريجمع
 –نگرگذشته حافظه نامهپرسش )،1983( همکاران و ساندرلند روزمره حافظه
 و بري حافظه خودکارآمدي نامهپرسش )2003( همکاران و کرافورد نگرآینده

 به بودند. )2002( ریج و تریر عاملی چند فراحافظه نامهپرسش )،.1989( همکاران
 به ساختاري معادالت و ریمس لیتحل روش از پژوهش هايهیفرض آزمودن منظور
 پنهان هايمتغیر شد. استفاده AMOS-22 و SPSS-22 افزارهاينرم وسیله
 نگرآینده -  گذشته حافظه رومزه، حافظه حافظه، خودکارآمدي شناختی، هايتوانایی

 همه داد نشان گیرياندازه مدل هايیافته که بودند نشانگر داراي فراحافظه و
 مدل نتایج اند.شده بار معناداري طور به خود مکنون سازه بر نشانگر هايمتغیر

 بر معناداري و مستقیم مثبت، اثر پنهان متغیرهاي که داد نشان نیز ساختاري
 رومزه، حافظه حافظه، آمدي خودکار شناختی، هايتوانایی دارند. تحصیلی عملکرد
 اثرات تحصیلی برعملکرد فراحافظه گريمیانجی با نگرآینده - نگرگذشته حافظه
 %67 مجموع در مدل این دارند. معناداري و مثبت کل اثر نیز و مستقیم مثبت،
 توانمی آمده دست به نتایج به توجه با کرد. بینیپیش را تحصیلی عملکرد واریانس

  کرد. استفاد تحصیلی عملکرد بهبود براي بینپیش هايمتغیر نقش از
  

  کلیدي هايواژه
  تحصیلی عملکرد فراحافظه، حافظه، شناختی، هايتوانایی
  

 
 
 

Abstract 
Academic performance requires cognitive abilities and the 
use of different types of memory deficiencies in cognitive 
abilities and memory problems can affect academic per-
formance. The purpose of the present study was to explain 
the model of academic performance based on cognitive 
abilities, memory self-efficacy, everyday memory, retro-
spective-prospective memory with the mediation of meta-
memory of secondary school students. The research was 
practical and the method was path analysis with structural 
equation modeling .The statistical population was all sec-
ond_ grade students in Mashhad in the academic year 
2020-2021 that were selected by accessible sampling (322 
students). Data collection tools included nejati cognitive 
abilities questionnaire (2014), Sanderland et al everyday 
memory inventory (1983), Crawfer et al retrospective-
prospective memory scale (2003), Bari memory self-
efficiency scale (1989), multi factorial memory question-
naire Troyer and Rich (2002) and grade point average. In 
order to test the research hypotheses, the method of path 
analysis and structural equations was used by SPSS-22 
and AMOS-22 software. The latent variables of cognitive 
abilities, everyday memory, retrospective-prospective 
memory, memory of self-efficiency, and meta- memory 
with markers. The findings of the measurement model 
showed that all marker variables were significantly loaded 
on their latent structural. The results of the structural mod-
el also showed that the variables of cognitive abilities, 
memory self- efficiency, every day memory, retrospec-
tive-prospective memory have a positive, direct and signif-
icant effect on academic performance with mediating of 
meta- memory. This model, overall, predicted the variance 
of academic performance as 67%. Conclusion: According 
to the obtained results the predictor variables can be used 
to improve academic performance. 
 
Keywords 
Cognitive Abilities, Memory, Meta Memory, Academic 
Performance 
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  مقدمه
 که پذیردمی تأثیر متعددي عوامل از تحصیلی عملکرد
 (مهدوي فردي عوامل به را آن تربیتی حوزه انشناسروان
 اجتماعی و خانوادگی آموزشگاهی، ،)1398 همکاران، و راد
 بینیپیش اند.کرده تقسیم )1400 همکاران، و بخش (رنج

 آن بر مؤثر عوامل بررسی و آموزاندانش تحصیلی عملکرد
 هاپژوهش از ايعمده بخش که است مهمی بسیار موضوع

 نقش بر پژوهش این در است. داده اختصاص خود به را
 در اثرگذار هايسازه از یکی شود.می تاکید رديف عوامل
 به مربوط هايپژوهش در است. حافظه تحصیلی عملکرد
 همکاران و ١بدلی موردنظر فعال حافظه مدل حافظه،

 و مدت کوتاه حافظه بر تاکید با ايمؤلفه چند مدلی )2000(
 ).2021 ،٢ابرایر و رتیجبا( است پردازشی نگاهی با بلندمدت

 تحصیلی عملکرد در را حافظه جایگاه اخیر نگاه این
 آموزشی مهم هايیادگیري با زیرا است؛ ساخته ترپررنگ
 دارد ناگسستنی پیوندي ریاضیات و نوشتن خواندن، مانند
   ).2020 ،٣زو (لئوو

 درعملکرد نیز ٤شناختی هايتوانایی حافظه، بر عالوه
 هايتوانایی دارند. مؤثري نقش آموزاندانش تحصیلی
 مسئله، حل توجه، مانند هاتوانایی از وسیعی گسترة شناختی

 و تکالیف زمانهم انجام ،٦پاسخ بازداري ،٥يبرنامه ریز
 به هاتوانایی این .شودمی شامل را ٧شناختی پذیريانعطاف
 دیگري بخش معروفند. مستقل) – (هیجان ٨سرد شناخت

م شناخت شناختی، هايتوانایی از  (هیجانات ٩گر
 گیريتصمیم آسیب، و پاداش تجربه در و هستند ١٠ن)سنگی
 احساس انگیزشی، هايهدف تعیین بحرانی، هايوضعیت در
 فرایندهاي و دارند مؤثري نقش اجتماعی رفتارهاي تنظیم و

 برانگیختگی کردن درگیر به تمایلی آنها با منطبق شناختی

                                                
1. Baddaeley 
2. Bartsch & Oberauer 
3. Luo& Zhou 
4. Cognitive Ability 
5. Planning 
6. Response Inhibition 
7. Cognitive Flexibility 
8. Cold Cognition 
9. Hot Cognition 
10. Emotion - Laden 

 عمل منطقی و مکانیکی صورت به بیشتر و نداشته هیجانی
  ).2021 همکاران، و ١١(نیومن نندکمی

 قشر بین تعامل شامل سالم افراد در سرد شناخت
 است. هیپوکامپ و قدامی کمربند پشتی قشر پیشانی،پیش
 مغز ساقه از شده تولید هايمونوآمین عصبی دهنده انتقال
 طریق از دوپامین و نفرین نوراپی سروتونین، از اعم
 تأثیر قشري زیر و قشري منطقه بر تعدیلی هاياقدام
 در پایین - باال مسیر هوشیارانه پردازش هنگام و گذارندمی

 باال -پائین مسیر ايگمانه پردازش هنگام و بازداري کنترل
 با فردي در کند.می ایفا مؤثري نقش حافظه بازشناسی در

 معقول انتظارات پایین -باال مسیر سالم شناختی هايتوانایی
 فراهم را مثبتی تجربیات و راکاتاد باال - پایین مسیر و
 را نامطلوب رخدادهاي در پذیريانعطاف زمینه که سازدمی

 ).2013 ،١٢ساماکیان و رویزر (جاناتان، کنندمی فراهم
 به تا کندمی کمک فراگیران به شناختی هايتوانایی
 رساندن انجام به براي و کنند توجه تکلیف مهم هايجنبه
 هايتوانایی در نقص عکس بر نمایند. يبرنامه ریز آن

 ي،برنامه ریز در ناتوانی توجه، نقص حافظه، نفص شناختی،
 عملکرد افت موجب اطالعات پردازش و مسئله حل

 و کرمی (سنجابی، شودمی یادگیرندگان در تحصیلی
  ).1400 عیوضی،
 بینیپیش در واسطه متغیر عنوان به که عواملی از یکی
 توجه حافظه کردعمل اساس بر تحصیلی عملکرد

 است ١٣فراحافظه کرده، جلب خود به را پژوهشگران
 نائینی، زندوانیان، پورطاهري، ؛1400 زینالی، و الهدي(اعلم

 ،١٥همبیجر ؛1994 ،١٤زیچیمستر و کال ؛1393 رحیمی،
 یکی فراحافظه )2018 ،١٦پاالدینو و باسکو کاتانی، ؛2015

 دگیريیا موضوعات به که است ١٧فراشناخت هايمؤلفه از
 محتواي بازبینی و کنترل فراحافظه شود.می مربوط حافظه و

 سازيذخیره و کسب حال در فرد خود توسط حافظه
 است درازمدت حافظه از اطالعات بازیابی و جدید اطالعات

                                                
11. Neumann 
12. Jonathan, Roiser & Sahakian 
13. Meta Memory 
14. Cull & Zechmeister 
15. Hembacher 
16. Cottini, Basso & Palladino 
17. Meta Cognition 
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 عملکرد دربارة افراد باور مفهوم این ).1392 کین، و (آیزنک
 پاريخاطرس به راهبردهاي از آگاهی و دانش خود، حافظه
 است حافظه از استفاده چگونگی و حافظه ظرفیت مطالب،
 قضاوت و ارزیابی آن بر عالوه ).1994 همکاران، و (کال
 و یادگیري میزان مورد در دروس مطالعه هنگام آموزاندانش

 براي هدف تعیین الزم، زمان اختصاص جهت يبرنامه ریز
 رب نظارت و سرعت تنظیم ارزیابی، سؤال، طرح یادگیري،
 مفهوم این ).2021 ،١باین و (اسکاپر شودمی شامل را مطالعه
 و حافظه توانمندي میزان حافظه، از رضایت مؤلفه سه شامل
 و باسکو (کاتانی، است حافظه راهبردهاي از استفاده
 متغیر عنوان به تواندمی همچنین فراحافظه ).2018 پاالدینو،
 اساس رب تحصیلی عملکرد بینیپیش تبیین در میانجی

  کند. ایفا نقش ٢حافظه خودکارآمدي
 فرد باورهاي حافظه خودکارآمدي )1989( ٣بندورا نظر از
 هايدرموقعیت حافظه مؤثر کاربرد در اشتوانایی درباره
 از تروسیع مفهومی فراحافظه سازه است. مختلف

 بسیار تکلیفی حافظه خودکارآمدي دارد. حافظه خودکارآمدي
 نمرات که دادند نشان وهشگرانپژ است. تراختصاصی

 از مختلف ابعاد در را افراد عملکرد تواندمی خودکارآمدي
 ،٥ناگماتوسو ؛2002 ،٤(کوادري کند بینیپیش حافظه جمله

 ،٨کلیت ؛2020 ،٧سیالن ؛2020 ،٦جمال و سید ؛2019
 دادند نشان خود پژوهش در )2020( جمال و سید ).2021
 تحصیلی نتایج در اتیحی نقشی حافظه خودکارآمدي که

 تأثیرات طریق از را افراد عملکرد تواندمی و دارد دانشجویان
 یا ١١عاطفی ،١٠شناختی ٩گرمداخله فرایندهاي بر خود

 فراحافظه که دیگري سازه کند. مختل یا تقویت ،١٢انگیزشی
 عملکرد آن اساس بر میانجی نقش عنوان به تواندمی

                                                
1. Schaper & Bayen 
2. Memory Self_ Efficacy 
3. Bandura 
4. Cowdery 
5. Nagamatsu 
6. Said & Jamal 
7. Ceylan 
8. Clet 
9. Intervening 
10. Cognitive Processes 
11. Affective 
12. Motivational 

 حافظه است. ١٣مرهروز حافظه کند بینیپیش را تحصیلی
 واقعی حوادث به مربوط اطالعات که است ايحافظه روزمره
 ؛9961 ،١٤(کوهن گیردبرمی در طبیعی شرایط در را زندگی

 قابل شواهد ).1398 برادران، و زاده عبداهللا زارع، از نقل به
 در ايعمده نقش پیشانیپیش قشر اینکه درباره ايمالحظه
 در پژوهشگران دارد. جودو کندمی بازي روزمره حافظه
 پیشانیپیش قشر که دریافتند مغز از تصویربرداري مطالعات
 حافظه از اطالعات بازیابی طی در شکمی میانی و میانی
 (راجی هستند فعال گیجگاهی جانبی و میانی قشر مانند
 از برخی ).2021 ،١٦ورکمن و تیلور نقل به ؛1993 ،١٥میکرز

 قشر درگیري از تصاویري زیادتري جزئیات با پژوهشگران
 در فعالیت با واقعی حوادث یادآوري دادند. ارائه پیشانیپیش
 پشتی سینگولت قشر و بطنی میانی پیشانی پیش قشر

 پیشانی پیش قشر که رسیدند نتیجه این به آنها است، مرتبط
 و ١٧(المرز دارد سرگذشتی یادآوري در اساسی اهمیت
  ).2021 ،١٨الئن

 و استرنبرگ از نقل به ؛2007( ١٩وزجاکوی تی اس کابزاو
 خاطرات بازیابی در را اصلی فرایند شش )2016 استرنبرگ،

 ،٢٠جستجو و کنترل فرآیندهاي نمودند: مطرح حافظه از
 ،٢٢هیجانی هايفرآیند یادآوري، ،٢١خودارجاعی هايفرایند

 بودن درست احساس بازبینی بینایی، تصویرسازي
  ).2016 ،٢٣استرنبرگ و (استرنبرگ
 حافظه رابطه بررسی به کنون تا هاپژوهش گرچه
 تمرکز و اندنپرداخته آموزاندانش تحصیلی عملکرد با روزمره
 هر مردم که است هايپدیده انواع بر روزمره حافظه اصلی
 زندگی با هایافته کاربردپذیري بر و کنندمی تجربه را آن روز

 حواس توجه و تمرکز بادقت، حافظه این دارند، تاکید واقعی
 مهم و اساسی بسیار هايمتغیر از که )2021 ورکمن، و (تیلر

                                                
13. Every Memory 
14. Cohen 
15. Raaijmakers 
16. Taylor & Workman 
17. Lamers 
18. Lanen 
19. Cabezs & St.Jacques 
20. Search and Controlled Processes 
21. Self_ Referential 
22. Emotional 
23. Sternberg & Sternberg 
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 اصلی یادگیري دارد. تنگاتنگی ارتباط است یادگیري درمورد
 و کابزا است. تصادفی روزمره حافظه هايپژوهش بیشتر در
 از دیدگاهی کین و آیزنک نقل به )2007( جاکویز تی اس

 روزمره حافظه از راتخاط بازیابی در درگیر عمده فرایندهاي
 پژوهشی قدرتمند شواهد و دادند ارائه مرتبط مغزي نواحی و

 و ٢نیدزوینسکا ؛2018 ،١(مگدالنا اندکرده تأیید را آنها دیدگاه
 استنباط یک )2021 همکاران، و ٣یانگ ؛2020 همکاران،

 که است این آنها دیدگاه نظري چارچوب از برانگیزبحث
 روزمره حافظه در اختالل که ٤مغزي دیده آسیب بیماران
 تحصیلی عملکرد و یادگیري به مربوط موضوعات در دارند
 مغزي نواحی به بستگی اختالل این هستند. اختالل دچار
 و ماتیوس ؛2000 ،٦چن ؛1995 ،٥(کلی دارد دیده آسیب
 متغیر ).2021 ،٨پارنت و میتوز فانیلی، ؛2007 ،٧ویتون
 بر میانجی متغیر عنوان به تواندمی فراحافظه که دیگري
 حافظه کند بینیپیش را تحصیلی عملکرد آن اساس
 آینده در کارها انجام یادآوري است. نگرآینده- نگرگذشته
 (حافظه گذشته در کارها یادآوري و نگر)آینده (حافظه
 شمار به روزمره حافظه مهم هايمهارت از نگر)گذشته
 زیادي هايدیدگاه و هانظریه ).2020 ،٩(گودفري رودمی

 را نگرآینده حافظه بنایی زیر فرایندهاي تا اندکرده تالش
 نظریه زمینه این در مؤثر هايدیدگاه از یکی کنند. شناسایی
 و (اسمیت است PAM١٠ حافظه و توجه اولیه فرایندهاي

 مطابق ).2021 ،١٢همکاران و تیسا از نقل به :2008 ،١١باین
 نگرآینده حافظه عملکرد در فرایند نوع دو PAM نظریه با

 تعیین هنگام در که نظارت فرایندهاي اول .دارند دخالت
 دوم مانند.می باقی اجرا زمان تا و شوندمی مشخص هدف
 نیاز فرایندها این است. نگرگذشته حافظه فرایندهاي دخالت

                                                
1. Magdalena 
2. Niedawienska 
3. Yang 
4. Brain Injury 
5. Clay 
6. Chan 
7. Mathias & Wheaton 
8. Parente 
9. Godfrey 
10. Process Attention & Memory 
11. Smith & Bayen 
12. Tessa 

 آنهایی و ١٣هدف به معطوف آینده حافظه بین تمایز ایجاد به
 نقل (به گیردبرمی در ١٤نیستند هدف به معطوف که را

 PAM نظریه اصلی هايبینیپیش از یکی ).2021 ،١٥وینتر
 مورد تکالیف دادن انجام هنگام افراد توجه و دقت میزان
 را خود تمرکز و توجه تمام فرد که هاییموقعیت است. نظر
 است. بهتر حافظه عملکرد کند،می متمرکز ايمسئله بر

 دارد. وجود نظریه این از دفاع ايبر مختلفی پژوهشی شواهد
 که داد نشان خود پژوهش در )2017( ١٦موري نمونه طور به

 وجود ١٧کامل توجه که زمانی نگرآینده حافظه عملکرد
 بنابر بود. شده ١٨توزیع توجه که بود زمانی از بهتر داشت،
 از یکی که تمرکز و توجه فرایندهاي پژوهش این هايیافته
 تکالیف در است، تحصیلی عملکرد در مهم بسیار هايسازه
 هايیافته سایر است. ضروري امري نیز نگرآینده حافظه

 به نیاز نگرآینده حافظه تکالیف که داد نشان پژوهشی
 داراي افراد مقایسه با دقت و توجه فرآیندهاي از استفاده
 استرنبرگ، و (استرنبرگ دارد توجه، در پایین و باال ظرفیت
2016.(  

 در که فرایندهایی فرآیندي، چند دیدگاه با مطابق
 که دارند قرار پیوستاري در بریممی کار به نگرآینده حافظه

 نیاز باال نظارت به که هستند فرایندهاي آن سمت یک در
 و اندگرفته قرار خودکار فرآیندهاي دیگر بخش در و دارند
 در نگرآینده حافظه هايتکلیف سهم میزان به موضوع این
 ،١٩ایزنبرگ و آیسگیت (گروم، دارد بستگی موقعیت آن

2016.(  
 قابل تأثیر حافظه که دادند نشان مختلف هايپژوهش

 گذاردمی شناختی و تحصیلی هايفعالیت در توجهی
ت ن دي ؛2019 همکاران، و ٢٠(اسمی  ).2008 ،٢١ه
 حافظه پردازش، سرعت در آموزاندانش فردي هايتفاوت
 آنها هايتفاوت با شناختی دهايکارکر سایر و هوش فعال،

                                                
13. Target 
14. Non Target 
15. Winter 
16. Moore 
17. Full Attention 
18. Divided Attention 
19. Groome, Esgate & Eysenck 
20. Smith 
21. Dehn 
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 و ١وتلی( است تبیین قابل نگرآینده و نگرگذشته حافظه در
   ).2018 همکاران،
 و حافظه انواع همزمان بررسی با رسدمی نظر به
 بر را آنها نسبی کارآمدي توانمی شناختی هايتوانایی
 شناخت به و نمود مشخص تحصیلی عملکرد بینیپیش

 دست تحصیلی عملکرد بر مؤثر واملع درباره منسجمی
  یافت.
 ادبیات و نظري مالحظات پژوهش، اهداف به توجه با

 این به پاسخگویی صدد در حاضر مطالعه موجود، پژوهشی
 اساس بر را تحصیلی عملکرد توانمی آیا که است سوال
 روزمره، حافظه حافظه، خودکارآمدي شناختی، هايتوانایی
 فراحافظه گريمیانجی با نگرآینده نگر،گذشته حافظه
  کرد؟ بینیپیش

 هايآموزه ترکیب فرآورده 1 شکل پیشنهادي مدل
 حافظه، خودکارآمدي شناختی، هايتوانایی حوزه در نظري
 از و است فراحافظه و نگرآینده نگر،گذشته روزمره، حافظه
 اعتبار تا اندکوشیده حاضر پژوهش پژوهشگران طریق این

  زمایند.بیا را آن تجربی
  

  
  تحقیق اولیه مفهومی مدل .1 شکل

  
 از و بنیادي هدف نظر از حاضر پژوهش شناسی:روش

 یابیمدل روش به همبستگی هاداده گردآوري شیوة لحاظ
 کلیه شامل آماري جامعه بود. ساختاري معادالت
 سال در مشهد شهر دوم متوسطه مقطع آموزاندانش

                                                
1. Uttel, White, Cundde & Geant 

 مدل در نمونه جمح حداقل بودند. 1399-1400 تحصیلی
 هايسازه تعداد اساس بر عاملی تحلیل و ساختاري معادالت
 نمونه 20 نجایا در شود.می تعیین پنهان متغیرهاي یا اصلی
 نمونه حجم مورد در آنکه وجود با .است الزم عامل هر يبرا
 کلی توافق ساختاري هايمدل و عاملی تحلیل براي الزم
 حجم حداقل پژوهشگران از يبسیار زعم به اما ندارد، وجود
 نمونه 300 نمونه کف همچنین است. نفر 200 الزم نمونه
 این در ).1396 ور، عدن و (حبیبی است شده توصیه
 ماندند. باقی نفر 322 مفقود هايداده حذف از پس پژوهش

 انتخاب ٢دسترس در يریگنمونه شیوه از استفاده با تعداد این
  شدند.

 آموزدانش :ورود معیارهاي خروج: و ورود هايمالك
 15 سنی دامنه داشتن بودن، مشهد شهر دوم متوسطه مقطع
 آموزي،دانش شاد هايگروه در بودن عضو سال، 19 تا

 تکمیل لت،تب یا تاپلب هوشمند، گوشی اینترنت، داشتن
 والدین، نظارت با داوطلبانه مشارکت و آگاهانه رضایت فرم
 یدرمانروان و مشاوره ماتخد افتیدر .1 خروج: يارهایمع
 درمان جهت گذشته ماه شش طول در و زمانهم طور به

 نظر تحت .2 شناختی هايتوانایی و حافظه مشکالت
   یپزشکروان يداروها مصرف و بودن پزشکروان

 در گیرينمونه روش ها:داده گردآوري و اجرا روش
 کسب از بعد پژوهش هايهنامپرسش لینک بود. دسترس
 مدیران با هماهنگی پرورش، و آموزش سازمان از مجوز
 آموزاندانش و والدین از آگاهانه رضایت فرم اخذ و مدارس

 هايگروه در شاد برنامه طریق از آنالین صورت به
  شد. ارسال آموزيدانش

 شناسه به اخالق کد داراي مقاله این اخالقی: اصول
IR.PNU.REC.1400-211 1400 آبان 15 تاریخ به و 

 فرم است. نور پیام دانشگاه پژوهش در اخالق کمیته از
 شرکت تمامی از داوطلبانه مشارکت و آگاهانه رضایت
  .شد اخذ آنها والدین و کنندگان

 نجاتی شناختی هايتوانایی هنامپرسش ابزار:
CAQ )1392:( نجاتی را هنامپرسش این )براي )1392 
 شامل ابزار این نمود. طراحی شناختی هايتوانایی سنجش

 تا )1( هرگز تقریبا از لیکرت ايدرجه پنج مقیاس با گویه 37

                                                
2. Accesssible Sampling 
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 دراین فرد نمره هرچه شود.می گذارينمره )5( همیشه تقریبا
 ترپائین شناختی توانایی دهندة نشان باشد باالتر مقیاس
 ،١حافظه عامل هفت اکتشافی، عاملی تحلیل در است.
برنامه  ،٤گیريیمتصم ،٣انتخابی توجه- ٢مهاري کنترل
 پذیريانعطاف و ٧اجتماعی شناخت ،٦پایدار توجه ،٥يریز

 حافظه، اول عامل شد. استخراج آزمون از ٨شناختی
 انتخابی توجه و مهاري کنترل دوم عامل ،1-6 هايگویه
- 17 هايگویه گیريتصمیم سوم عامل ،7-12 هايگویه

 لعام ،18-20 هايگویه يبرنامه ریز چهارم عامل ،13
 شناخت ششم عامل 21-23هاي گویه پایدار توجه پنجم

 پذیريانعطاف هفتم عامل ،24-26 هايگویه اجتماعی
 جمع حاصل از آزمون کل نمره .27-30 هايگویه شناختی
 کرونباخ آلفاي آید.می دست به شده ذکر عامل هفت
 سطح در آزمون نوبت دو پیرسون همبستگی و 83/0کل
  ).1398 همکاران، و عزار( بود معنادار 01/0

 همکاران و ٩ساندرلند روزمره، حافظه هنامپرسش
EMQ )1983:( توسط 1383 سال در هنامپرسش این 
 بخشیتوان در اغلب و شد ترجمه فارسی به نوري کرمی
 عبارت 28 از EMQ گیرد.می قرار استفاده مورد حافظه
 مربوط حافظه هايضعف و نارسایی تکرار که شده تشکیل

 و نوشتن خواندن، گفتار، اقدامات، ها،مکان ها،چهره به
 مقیاس با هاپاسخ نماید.می ارزیابی را جدید وظایف یادگیري

 از بیش« تا »گذشته ماه شش در اصال« نه از ايدرجه 9
 28 از نمرات مجموع شوند.می بنديدرجه »روز در بار یک
 و متوسط حافظه 116 تا 59 نمرات خوب، حافظه 58 تا

   دهد.می نشان را ضعیف حافظه 243 تا 117 نمرات
 به نوري کرمی توسط 1383 سال در هنامپرسش این
 در )2002( همکاران و افکلیدس شد. ترجمه فارسی
 و ساله 76 تا 20 سالم بزرگساالن روي که پژوهشی

                                                
1. Memory 
2. Inhibitory Control 
3. Selective Attention 
4. Decision Making 
5. Planning 
6. Sustain Attention 
7. Social Cognition 
8. Cognitive Flexibility 
9. Sanderland 

 درونی پایایی دادند، انجام آلزایمر به مبتال بیمار 39 همچنین
 (کرمی دادند گزارش 80/0 از بیشتر را آن بازآزمون آزمون و

 حاضر پژوهش در ).1398 زارع، از نقل به ؛1383 نوري،
   آمد. دست به 82/0 آزمون پایایی میزان

 نگر،آینده –نگرگذشته حافظه هنامپرسش
 هنامپرسش این :)PRMQ )2003 همکاران و ١٠کرافورد
 ور،مایل اسمیت، کرافورد، توسط که باشدمی گویه 16 داراي
 و پور علی زارع، توسط و ساخته )2003( همکاران و داساال

 این .شد هنجاریابی و ترجمه ایران در )1393( مصطفائی
 روزمره زندگی در نگرآینده- نگرگذشته حافظه نقایص ابزار
 و کرده مطرح را نقایص از یکی گویه هر کند.می ارزیابی را

 بیشتر نمره د.گیرنمی 5 تا 1 بین اينمره کنندگان شرکت
 دو شامل ابزار این است. حافظه در بیشتر نقص دهندهنشان
 براي که است نگرآینده و نگرگذشته حافظه مقیاس خرده
 است. شده گرفته نظر در گویه 8 هامقیاس خرده از یک هر

 هايویژگی بررسی در )2003( همکاران و کرافورد
 هر براي را مطلوبی درونی همسانی ه،نامپرسش روانسنجی

 نگرگذشته نمره و نگرآینده نمره کلی، نمره شاخص سه
 تحلیل نتایج همچنین ).80/0 و 85/0 ،89/0( کردند گزارش
 تأیید را شده پیشنهاد گانه سه مدل نیز تأییدي عامل
 پژوهش در مقیاس کل براي کرونباخ آلفاي ضریب کند.می

   شد. محاسبه 79/0 حاضر
 و ١١(بري MSEQ ظهحاف خودکارآمدي هنامپرسش
 ايماده 45 مقیاس یک هنامپرسش این ):1989 همکاران،

 دشواري متفاوت سطوح با حافظه تکلیف 10 شامل که است
 روزانه حافظه هايموقعیت شامل تکلیف چهار است.

 و هاتلفن شماره اشیاء، مکان ها،فروشگاه فهرست (یادآوري
 وعن حافظه هايموقعیت تکلیف، چهار و دستورات)

 یادآوري و اعداد تصاویر، لغات، (فهرست آزمایشگاهی
 به سؤال پنج تکلیف هر براي کند.می بازنمایی را مسیرها)
 فردي اگر« مثال براي شود.می ارائه مراتب سلسله صورت
 توانممی بخواند، برایم بار دو دارد لغت 12 که را فهرستی
 تکلیف نای بعدي سطوح در ».بیاورم یاد به را لغت 12 همه
 به خودکارآمدي سطح شود.می لغت 2 و 5 ،8 ،10 ترتیب به

 تعداد شمردن و هاآزمودنی خیر، یا و بله هايپاسخ وسیله
                                                
10. Crawford, Smith, Maylor, Della Saland & Logie 
11. Bari 
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 است. متغیر تکلیف هر در 5 تا 0از که شودمی محاسبه هابله
 قدرت )%100 تا 10(از هاپاسخ به اعتماد میزان بخش

 میانگین طریق از ارزش این دهد.می نشان را خودکارآمدي
 شود.می محاسبه خیر پاسخ و بله پاسخ به اعتماد هايارزش
 نمرات که بود خواهد صفر ارزش خیر پاسخ براي بنابراین
 همکاران و بري دهد.می کاهش را خودکارآمدي قدرت
 را 92/0 و حافظه خودکارآمدي سطح براي را 90/0 آلفاي
 نقل به( نمودند گزارش حافظه خودکارآمدي قدرت براي
  ).1398 همکاران، و زارع

 ٢ریج و تریر ،١چندعاملی فراحافظه هنامپرسش
MMQ )2002:( توسط حافظه عاملی چند هنامپرسش 

 شد. استفاده فراحافظه گیرياندازه براي ،)2002( ریچ و تریر
 و طهرانی اباذریان توسط ایران در بار اولین براي ابزار این
 حافظۀ بعد سه هنامپرسش این .شد اعتباریابی و ترجمه زارع

 شامل: بعد سه این کند.می گیرياندازه را ٣دهخودگزارش
 حافظه توانایی ادراك (خرسندي)، ٤حافظه از خرسندي
 هايکمک و ٦راهبردها از استفاده ،حافظه) (توانایی ٥روزمره
 پنج مقیاس با هاپاسخ است. )ظهحاف (راهبرد روزمره حافظه
 هرگز) و ندرت به گاهی، اغلب، (همیشه، لیکرت ايدرجه
 و رضایت عامل به مربوط 18 تا 1 سؤاالت شوند.می ارزیابی
 به مربوط 57 تا 39 و توانایی به مربوط 38 تا 19 سؤاالت
 )،4 برابر هرگز و 0 برابر (همیشه توانایی باشد.می راهبرد
 ،2 تسؤاال( رضایت )،0 برابر هرگز و 4 برابر (همیشه راهبرد

 توانایی مقیاس مانند )18 ،16 ،15 ،14 ،11 ،10 ،8 ،7 ،5 ،4
 (همیشه راهبرد مانند بقیه و )4 برابر هرگز و 0 برابر (همیشه
 روایی شاخص شود.می گذارينمره )0 برابر هرگز و 4 برابر

 بود. 70/0 حافظه مهارت گیرياندازه 12 طی در مقیاس
 پایایی همبستگی آزمونپس -  آزمونپیش پایایی

 دهدمی نشان 93/0 کرونباخ آلفا ضریب با را هاباالمقیاس
 به کرونباخ آلفا ضریب ).1398 همکاران، و زارع نقل به(

  بود. 78/0 حاضر پژوهش در آمده دست

                                                
1. Multi Factorial Memory Question(Mmq) 
2. Treyer & Rich 
3. Self-Reported 
4. Contentment 
5. Ability 
6. Strategy 

 نیانگیم تحصیلی عملکرد شاخص :تحصیلی عملکرد
  بود. آموزاندانش گذشته سال مین دو نمرات
  
  هایافته
 SPSS-22 افزارهاينرم از آماري تحلیل و تجزیه منظور به
  شد. استفاده AMOS-22 و

 هايداده و ٧شده گم هايداده ابتدا پژوهش، این در
 آمار هايشاخص از استفاده با سپس شد. گريغربال ٨پرت

 شد. مشخص پژوهش متغیرهاي توصیفی اطالعات توصیفی
 بین ارتباط چگونگی بررسی منظور به بعد مرحله در

 قدرت میزان و نظر مورد مدل در موجود متغیرهاي
 شناختی، هايتوانایی( زادبرون متغیرهاي بینیپیش

- نگرگذشته حافظه روزمره، حافظه حافظه، خودکارآمدي
 متغیر بینیپیش در )فراحافظه( ايواسطه متغیر و )نگرآینده
 دهاستفا مسیر تحلیل روش از )تحصیلی عملکرد( زاددرون
  .شد

 متغییر در که داد نشان شناختی جمعیت هايیافته
 متغییر در و درصد 18 دخترها و درصد 82 پسرها جنسیت
 هایازدهمی درصد 1/27 هادهمی کالس تحصیلی پایه

 نمونه حجم درصد 2/34 هادوازدهمی کالس و درصد 8/38

   دادند. تشکیل را آماري
 عملکرد متغیر میانگین 1 جدول اطالعات طبق
 شناختی هايتوانایی )،28/73( فراحافظه )،17/18( تحصیلی

                                                
7. Missing 
8. Outliers 

 استاندارد انحراف و میانگین شامل توصیفی هايیافته .1 جدول
  پژوهش متغیرهاي

  کشیدگی  کجی  استاندارد انحراف  میانگین  متغییرها
  32/1  - 76/0  90/0  64/16  سن
  19/1  - 30/1  67/1  17/18  تحصیلی عملکرد
  21/2  80/1  97/10  51/25  نگرآینده حافظه
  10/2  64/1  42/10  38/26  نگرگذشته حافظه
  13/2  66/1  42/30  08/43  روزمره حافظه

  08/0  - 68/0  16/12  28/73  فراحافظه
  - 68/0  - 33/0  13/17  54/65  شناختی توانایی

 خودکارآمدي
  14/0  47/0  28/8  86/71  حافظه
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 روزمره حافظه )،86/71( حافظه خودکارآمدي )،54/65(
 )51/25( نگردهآین و )38/26( نگرگذشته حافظه )،08/43(

 و نگرآینده -نگرگذشته حافظه هايرمتغی در باشد.می
 باال نمره و حافظه بودن قوي نشانگر پایین نمره روزمره
 و کجی میزان ینهمچن است. حافظه بودن ضعیف نشانگر
 بنابر است، ± 2 حدود مطالعه مورد هايرمتغی تمام کشیدگی

  است. تأیید مورد هاداده بودن نرمال فرض این
 ماتریس مسیر تحلیل انجام نیاز پیش عنوان به

   شد. محاسبه پژوهش متغیرهاي همبستگی
 حافظه با تحصیلی عملکرد متغیر ،2 جدول به توجه با
 )،r= -67/0( نگرگذشته حافظه )،r= -66/0( نگرآینده
 )r=60/0( فراحافظه )،r= -63/0( روزمره حافظه

 حافظه خودکارآمدي )r=58/0( شناختی هايییتوانا
)52/0=r( عملکرد است. دارامعن رابطه داراي 01/0 سطح در 

 حافظه، خودکارآمدي شناختی، هايتوانایی با تحصیلی
 گريمیانجی با نگرآینده- نگرگذشته حافظه روزمره، حافظه

 این بر عالوه دارد. متوسط حد در همبستگی شدت فراحافظه
 سطح در )r=87/0( روزمره حافظه با نگرآینده فظهحا متغیر

 -45/0( شناختی توانایی با )r= -44/0( فراحافظه با 01/0
=r( حافظه خودکارآمدي با )31/0 - =r( 05/0 سطح در 

 نگرگذشته حافظه متغیر همچنین است. دارامعن رابطه داراي
 فراحافظه با 01/0 سطح در )r=85/0( روزمره حافظه با
)36/0- =r( شناختی توانایی با و )45/0- =r( با و 

  مطالعه مورد متغیرهاي بین همبستگی ماتریس .2 جدول
 واریانس تورم عامل تحمل میزان 6 5 4 3 2 1 

 ---  --       1 تحصیلی) (عملکرد معدل
 216/7 139/0     1 **- 66/0 نگریندهآ حافظه
 096/6 164/0    1 90/0** . - 67/0** نگرگذشته حافظه
 061/5 198/0   1 **85/0 **87/0. - 63/0** مره روز حافظه

 475/1 678/0  1 **- 42/0 **36/0 - 40/0** 60/0** فراحافظه
 716/1 583/0 1 *36/0 *- 33/0 *- 45/0 *- 45/0 **58/0 شناختی هايتوانایی

 665/1 601/0 56/0** *45/0 *- 26/0 *- 35/0 *- 31/0 52/0** حافظه خودکارآمدي
  *05/0 سطح در    **01/0 سطح در
  

  بینی عملکرد تحصیلیپیش ضرایب استاندارد مدل. 1شکل 
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 داراي 05/0 سطح در )r= -35/0( حافظه خودکارآمدي
  هستند. دارامعن رابطه

 و خطی رگرسیون هايفرض پیش مدل، ارزیابی از قبل
 استقالل بررسی براي گرفت. قرار بررسی مورد مسیر تحلیل
 مفروضه شد، استفاده واتسون - دوربین آزمون از خطاها

  .است برقرار بینپیش متغیرهاي بین در خطاها ستقاللا
 لدم از حاصل ضرایب و مسیر نمودار 1 شکل در
  است. شده آورده شده اصالح

 بودن خطیهم مسئلۀ که دهدمی نشان 3 جدول نتایج
 هايارزش که زیرا است. نداده رخ پژوهش متغیرهاي در نیز

 ترکوچک نبیپیش متغیرهاي همه براي واریانس تورم عامل
 بود. 01/0 از باالتر آنها از یک هر تحمل ضرایب و 10 از

 براي الزم، هايفرض پیش رعایت از اطمینان کسب از پس
 به .شد استفاده مسیر تحلیل روش از پیشنهادي مدل ارزیابی

   که مسیرهایی مدل، برازش افزایش منظور
 با .شد حذف ،بود داراغیرمعن آماري لحاظ به آنها ضریب

 قبول مورد دامنه در مدل برازش هايشاخص اینکه به جهتو
  .گیردمی قرار تأیید مورد مدل برازش فرضیه اندگرفته قرار

 روش از مستقیم غیر اثرات داريامعن تعیین براي
 به توجه با شد. استفاده »اندازخودراه« مکرر هايگیرينمونه

 داد اننش مستقیم غیر اثرات معناداري آزمون نتایج ،3 جدول
 مدل توسط تحصیلی عملکرد واریانس از درصد 67 که

  است. شده برآورد
 تمام )00/0( شده محاسبه معناداري سطح به توجه با
   .هستند معنادار 01/0 سطح در بتا ضرایب
 استراپ بوت از اي،واسطه روابط معناداري تعیین براي
 نشان را استراپ بوت از حاصل نتایج 5 جدول شد. استفاده
  دهد.می

 هم و استراپ بوت آزمون از هآمد دست به نتایج طبق
 متغیر شده گرفته نظر در مسیر پایین و باال حدود عالمتی
 کند.می ایفا مسیر دو هر در را ايواسطه نقش فراحافظه
  بود. معنادار 01/0 سطح در نتایج

  

 نهایی مدل و اولیه مدل برازندگی هايشاخص .3 جدول
  شدهاصالح

  مدل شاخص مقدار قبول مورد دامنه شاخص
CMIN/DF 50/0 5/0 از تربزرگ 

CFI 99/0 9/0 از تربزرگ 
AGFI 99/0 9/0 از تربزرگ 

RMSEA 50/0 9/0 از ترکوچک 
IFI 99/0 9/0 از تربزرگ 

CFI 99/0 9/0 از تربزرگ 

 و مستقیم غیر اثرات مستقیم، اثرات استاندارد ضرایب .4 جدول
  نهایی مدل کل اثرات

 وابسته متغیر مستقل متغیر اثر
 ضرایب
  مسیر

 سطح
 معناداري

 مستقیم

 عملکرد شناختی هايتوانایی
 تحصیلی

21901/0 00/0 
 00/0 2952/0 حافظه دکارآمديخو

 00/0 - 15018/0 روزمره حافظه
 00/0 - 05322/0 نگرآینده حافظه
 00/0 - 25202/0 نگرگذشته حافظه

 00/0 28371/0 فراحافظه

  مستقیم

 00/0 10235/0 فراحافظه شناختی هايتوانایی
 00/0  34688/0 حافظه خودکارآمدي

 00/0  - 42423/0 روزمره حافظه
 00/0 - 27765/0 نگرآینده حافظه
 00/0 - 12372/0 نگرگذشته حافظه
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  بحث و گیرينتیجه
 رابطه از بود مدلی آزمون حاضر پژوهش از هدف
 روزمره، حافظه فظه،حا خودکارآمدي شناختی، هايتوانایی
 تحصیلی عملکرد تبیین در که نگرآینده -نگرگذشته حافظه

 نتایج گیرد.می بهره ايواسطه نقش عنوان به فراحافظه از
 قابل برازش از پیشنهادي مدل که داد نشان مدل تحلیل
 که داد نشان هایافته است. برخوردار هاداده با قبولی
 و مستقیم رابطه تحصیلی عملکرد با شناختی هايتوانایی

 و سنجابی پژوهش نتایج با یافته این دارد. معناداري
 و صادقی )،1397( لو قوز قره و پور علی )،1400( همکاران
رك دي )،2020( ١راسل و بیلفیلد )،1396( همکاران و و 
 نشان هایافته این بر عالوه است. همسو )2021( همکاران

 با را تحصیلی عملکرد تواندمی شناختی هايتوانایی که داد
  کند. بینیپیش فراحافظه گريمیانجی
 هايتوانایی که گفت توانمی یافته این تبیین در

 پردازش، اکتساب، در درگیر عصبی هايفرآیند شناختی
 ساختار و رفتار بین رابط و اطالعات کاربست و نگهداري

 توجه، ي،برنامه ریز( هاتوانایی از وسیعی گسترة و بوده مغز
 و تکالیف همزمان انجام مسئله، حل پاسخ، بازداري
 همکاران، و (نیومن گیردبرمی در را شناختی) پذیريانعطاف
 از کارآمد استفاده و شناختی توانایی از برخورداري ).2021
 و (صادقی است تحصیلی موفقیت عوامل ینترمهم از آن

 بردهايراه جمله از شناختی هايتوانایی ).1396 همکاران،
 یادگیري تسهیل موجب که آیندمی حساب به یادگیري

 بخشندمی بهبود را فراگیران تحصیلی عملکرد و شوندمی
 توانایی هايمؤلفه خرده از ).1400 همکاران، و (سنجابی
 عنوان به که است انتخابی توجه و مهاري کنترل شناختی

                                                
1. Belfield & rusul 

 ضروري یادگیري و مطالعه براي مکمل شناختی عملکرد
 مطالب به تواندنمی فرد مهاري کنترل نبود در ند.هست
 مانع توجه، زنندة برهم عوامل و نماید انتخابی توجه درسی

 اساس همین بر شوند،می پردازشی نظام به اطالعات ورود از
 (نیومن شودمی شمرده یادگیري هاينیاز اولین از یکی توجه
  ).2021 همکاران، و

 باالتر ظرفیت است. فعال حافظه دیگر، مؤلفه هدخر
 یادآوري مطلب، درك در باالتر کارایی موجب فعال حافظه

 ،٢همکاران و (لوگی شودمی کمتر اشتباه و اطالعات
 ضمن باالتر فعال حافظه ظرفیت با آموزاندانش ).2021
 از هستند برخوردار بهتري تحصیلی عملکرد از اینکه

 ،٣(تیلور دکننمی استفاده نیز بیشتري یادگیري راهبردهاي
 تحصیلی پیشرفت موجب فعال حافظه در نقص ).2008
 کالسی، هايدستورالعمل کردن دنبال در مشکل ضعیف،
 و سازيذخیره نیازمند که هاییفعالیت یادگیري در مشکل

 شود.می پرتیحواس و توجهیبی هستند، همزمان پردازش
برنامه  دیگر مؤلفه خرده ).2020 ،٤همکاران و (اسپنسر

 کمک یادگیرنده به يبرنامه ریز توانایی است. يیزر
 در نماید. تعریف آموزشی هدف خود براي که کندمی

 به دستیابی براي بتواند باید یادگیرنده پیچیده تکالیف
 تکالیف متعدد هايبخش براي که تالشی میزان هدف،
 نیومن ؛2013 همکاران، و (جاناتان نماید تنظیم است مهم
 است، گیريتصمیم دیگر مؤلفه خرده ).2021 همکاران، و

 مطالب یادگیري در را فراگیر مناسب گیريتصمیم توانایی
 پژوهش در جاکبسون نماید.می مطلب درگیر بیشتر درسی

                                                
2. Logie et al 
3. Taylor 
4. Spencer smith et al 

  استاندارد مستقیم غیر اثر استراپ بوت از حاصل نتایج .5 جدول
  باال حد  پایین حد  داريمعنا سطح  استاندارد مستقیم غیر اثر  متغیر
  059/0  004/0  0559/0  029/0  تحصیلی عملکرد          فراحافظه         شناختی هايتوانایی

  134/0  068/0  0003/0  098/0  تحصیلی عملکرد           فراحافظه         حافظه خودکارآمدي
  - 073/0  - 176/0  0003/0  - 120/0  تحصیلی عملکرد          فراحافظه    روزمره حافظه
  017/0  092/0  2620/0  - 035/0  تحصیلی عملکرد        فراحافظه     نگرهآیند حافظه
  135/0  029/0  0106/0  078/0  تحصیلی عملکرد         فراحافظه      گذشته حافظه
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 موجب گیريتصمیم موقعیت در قرارگیري داد نشان خود
 خرده ).2020 راسل، و (بیلفیلد شودمی یادگیري بهبود
 یادگیرندگان است. پایدار توجه اختیشن توانایی دیگر مؤلفه
 خود درسی تکالیف روي بر توانندنمی پایدار توجه نقص با

 کار یا فکر مشغول و کنند تمرکز دقیقه 15 تا 10 از بیش
 بازه یک در یادگیرنده پایدار توجه در شوند.می دیگري
 حفظ اطالعات روي را شناختی معانی باید طوالنی زمانی
  ).0212 ،1(آیلیک نماید

 که است شناختی پذیريانعطاف دیگر مولفۀ خرده
 موضوع یک از توجه انتقال و مقاومت بدون تفکر توانایی

 درسی مطالب یادگیري در است. دیگر موضوع به
 موضوع یک از موقع به را خود توجه بتواند باید آموزدانش
 درگیر و دهد انتقال دیگر موضوع طرف به و ساخته رها

 با سازگاري توانایی آن بر عالوه ود.ش دیگر موضوع
 خالقانه ترکیب براي غیرمنتظره و ناآشنا هايموقعیت
 داشته را متفاوت هايبازنمایی سازيیکپارچه و مفاهیم
 از نقل به ؛2008 ،٣دیک ؛2008 ،٢رایت (کارت باشد

   ).1392 نجاتی،
 هايمؤلفه خرده از اجتماعی شناخت رابطه تبیین در
 نظریه به توانمی تحصیلی عملکرد با ناختیش هايتوانایی
د فرهنگی - اجتماعی ی ٤رش  کرد. اشاره ٥ویگوتسک

 در را اجتماعی و تاریخی فرهنگی، هايجنبه ویگوتسکی
 کنش او باور به دانست.می مهم بسیار شناختی رشد

 کنندة تعیین اجتماعی محیط و یادگیري میان متقابل
 گوتسکیوی نظریه در است. شناختی رشد اصلی

 تقسیم عالی و نخستین دسته دو به ذهنی کارکردهاي
 به ذهنی کارکردهاي اصطالح با ویگوتسکی اند.شده

 اشاره تفکر و حافظه ادراك، توجه، مانند ذهنی فرایندهاي
 (کنترل دارند قرار فرد زیرکنترل عالی کارکردهاي کند.می

 اجتماعی) (شناخت اجتماعی خاستگاه داراي مهاري)،
 توجه (مانند شناختیروان ابزارهاي کمک به و دهستن
 و استدالل انتخابی، توجه ي،برنامه ریز پایدار،

                                                
1. Ilik 
2. Cartwright 
3. Deak 
4. Socioculture Theory of Development 
5. Vygotsky 

 از ذهنی عالی کارکردهاي دهند.می رخ گیري)تصمیم
 یابند.می تحول او اجتماعی زمینه و فرد بین تعامل طریق
 اهمیت ویگوتسکی نظریه در رشد تقریبی منطقه مفهوم
 تحصیلی عملکرد و یادگیري رشد، در را اجتماعی تعامل
 تکالیفی از ايدامنه رشد تقریبی منطقه دهد.می نشان
 آیدبرنمی آنها انجام عهده از تنهایی به آموزدانش که است
 قادر خود ترآگاه دوستان یا معلم بزرگساالن، کمک به اما

 تبیین در ).2020 (ولفولک، دهد انجام را آنها است
 نیز ٦برونر یادگیري نظریه به توانمی بخش این هايیافته
 کمک براي کوششی عنوان به را آموزش برونر کرد. اشاره
 برونر نظریه در کرد. تعریف شناختی رشد گیريشکل به

 پایدار، توجه شامل که تفکر فرآیند با تحصیلی عملکرد
 پذیريانعطاف و يبرنامه ریز گیري،تصمیم انتخابی، توجه

 و یاوري برونر دارد. ستقیمم ارتباط است، شناختی
 اجتماعی شناخت بافت در را دیگران راهنمایی

 پیشرفت حقیقت در نامید. سازي)(داربست ٧سازيگاهتکیه
 و یاوري به زیادي بستگی آموزدانش هر تحصیلی
 شناخت فرایند در که سازي)گاه(تکیه دیگران راهنمایی
   ).2021 ،٨بیکر (پانتام دارد دهد،می رخ اجتماعی
 حافظه خودکارآمدي که داد نشان پژوهش دیگر یافته

 با و مستقیم صورت به را تحصیلی عملکرد تواندمی
 نتایج با یافته این کند. بینیپیش فراحافظه گريمیانجی
 فرزادي و سواري )،1398( همکاران و صفایی هايپژوهش

 سایلین )،2020( جمال و سید )،2021( کلیت )،1398(
 این تبیین در است. همسو )2019( گاماتوسکینا و )2020(

 شناختی یادگیري نظریه مطابق که گفت توانمی یافته
 درباره فرد باورهاي حافظه خودکارآمدي بندورا، اجتماعی
 مختلف هايموقعیت در حافظه مؤثر کاربرد در اشتوانایی
 در مهمی نقش ٩تصوري خودکارآمدي بندورا نظر از است.
 کارآمدي داراي که اشخاصی دارد. هیدنظم خود رفتار

 کوشند،می بیشتر هستند، باالي سطح تصوري شخصی
 کارآمدي سطح که افرادي از و شوندمی موفق بیشتر

 خود از بیشتري پشتکار دارند، تريپائین تصوري شخصی

                                                
6. Bruner 
7. Scaffolding 
8. Puntamberkar 
9. Perceived Self Efficacy 
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 (بندورا، کنندمی تجربه را کمتري ترس و دهندمی نشان
1989.(  

 بندورا اجتماعی ناختیش نظریه مفاهیم از دیگر یکی
 مفهوم گرفت، کار به یافته این تبیین در توانمی که

 هدایت و تولید خودسامانی است. خودسامانی یادگیري
 به فرد خود توسط رفتارها و هیجانات تفکرات، ها،اندیشه
 سازه به مفهوم این که است هدف به رسیدن منظور

 نزدیک بسیار است، تفکرات و هااندیشه تولید که فراحافظه
 نظارت کمک به و فعالند سامانگر خود یادگیرندگان است.

 عملکرد و یادگیري (فراحافظه) خود برحافظه راهبرد و
 و (هافنیدر دهندمی سامان مؤثر طور به را خود تحصیلی
 که داد نشان پژوهش دیگر یافته ).2021 ،١همکاران
 صورت به را تحصیلی عملکرد تواندمی روزمره حافظه
 کند. بینیپیش فراحافظه گريمیانجی با و مستقیم
 عملکرد با روزمره حافظه رابطه بررسی به پژوهشی
 همسو یافته این که گفت توانمی ولی نپرداخته تحصیلی

 زارع )،1398( همکاران و زارع هايپژوهش هايیافته با
 و )2021( الئن المرزو )،2021( ورکمن و تیلور )1397(

 نیازمند روزمره حافظه است. )2016( برگاستن و استنبرگ
 یاد و نگهداري اندوزش، حافظه، تشکیل اصلی فرایندهاي

 مرتبط اطالعات بتوانند باید فرد است. فرد اطالعات آوري
 در که اطالعاتی بر را خود توجه کند. جدا نامرتبط از را

 کند. متمرکز گرفته یاد که مطالبی یا کرده ثبت خود ذهن
 اطالعات باید فرد اطالعات این مناسب گیريکار به براي
 که آورد خاطر به مناسب زمان در و باشد داشته یاد به را

 تحصیلی عملکرد بر مستقیمی اثر موارد این تمامی
  ).2016 استنبرگ، و (استنبرگ دارد آموزاندانش

 سطوح نظریه به توانمی یافته این تبیین براي
 گفته نظریه این در .کرد اشاره الکهارت و کریک پردازش
 کند.می ایجاد بهتري حافظه عمیق پردازش که شده

 سطح سه به شوندمی پردازش اطالعات که سطوحی
 سه این شوند.می تقسیم (معنایی) عمیق و میانی سطحی،

 و کاري حافظه حسی، ثبات مشابه مفهومی نظر از سطح
 اتکینسون گانه سه هايحافظه نظریه در مدت بلند حافظه

 درسی مطالب عمیق سطوح در که افرادي است. یفرینش
 دارند باالتري سطح روزمره حافظه کنند،می پردازش را

                                                
1. Hafnidar et al 

 نشان خود از را بهتري تحصیلی عملکرد و )2021 (فاینلی،
 و بازبینی اطالعات، عمیق پردازش بر عالوه دهند.می

 و کسب حین در خودش توسط شخص حافظه کنترل
 عمیق پردازش با همراه و افظه)(فراح اطالعات بازیابی
 و (اولسون شود باالتري تحصیلی عملکرد موجب تواندمی

  ).1400 هرگنهان،
 – نگرگذشته حافظه که داد نشان پژوهش دیگر یافته

 و مستقیم صورت به را تحصیلی عملکرد تواندمی نگرآینده
 پژوهشی اگرچه کند. بینیپیش فراحافظه گريمیانجی با
 عملکرد با نگرآینده- نگرگذشته حافظه بطهرا بررسی به

 هايیافته با همسو یافته این ولی نپرداخته تحصیلی
 )،1392( نجاتی )،1394( همکاران و زارع هايپژوهش
 موري )،2020( گودفري )،2021( همکاران و تیسا

   است. )2016( استنبرگ و استنبرگ )،2017(
 فردي هايتفاوت که گفت توانمی یافته این تبیین در

 سایر و هوش فعال، حافظه پردازش، سرعت در
 حافظه در افراد هايتفاوت با شناختی کارکردهاي

 حافظه با حافظه این و است تبیین قابل نگرگذشته
 (یوتل دارد نزدیکی ارتباط یادگیري با همچنین و نگرآینده
 یافته این تبیین در ).2021 چن، و زهو ؛2018 همکاران، و

 و اینهدر آن مفسران و پیاژه نظریه به توانیم همچنین
 چنانچه دارند عقیده پردازاننظریه این کرد. اشاره سینکلر

 و شناختی فرایندهاي از فعال صورت به گیرنده یاد
 معنا او براي جدید اطالعات کند، استفاده خود هايتجربه
 (ولفولک، شودمی تسهیل او یادگیري و کندمی پیدا

 به نگرآینده حافظه تکالیف که است معتقد انگل ).2020
 چنانچه دارند. ارتباط هانیت و هاقصد با خود به خود طور

 یا و باشد داشته وجود افراد نگرآینده حافظه در مشکالتی
 حافظه به رمزگردانی، مراحل از یک هر در دیگر عبارتی به

 آید، وجود به مشکلی ارزشیابی و اجرا بازیابی، سپردن،
 رودمی احتمال و شد خواهد مشکل دچار هم يمه ریزبرنا

 از یکی که شود مربوط اندوزش به مشکل این از بخشی
 این ).2017 ریمرت، و (میر است نگرگذشته حافظه مراحل

 گريمیانجی با و مستقیم غیر و مستقیم طور به مشکالت
 دیگر تبیین در است. اثرگذار تحصیلی عملکرد بر فراحافظه

 عملکرد درگیر کاري حافظه احتماال که فتگ توانمی
 به ؛1998 هیکس، و (مارش است نگرآینده حافظه تکالیف
 فرایندهاي نظریه طبق بر ).1394 کین، و آیزنک نقل
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 هنگامی )2005 باین، و (اسمیت مقدماتی توجه و حافظه
 اختصاص تکلیفی به را خود توجهی منابع کل افراد که
 ضمناً باشد. باال باید نگرآینده حافظه در عملکرد دهند،می

 از بهتر کامل توجه شرایط در نگرآینده حافظه کارایی
 و استنبرگ از نقل (به است شده تقسیم توجه شرایط

 کامل توجه شرایط در که است طبیعی ).2016 استنبرگ،
 با یافته این تبیین در کند.می پیدا بهبود تحصیلی عملکرد
 بر هاپژوهش بیشتر که فتگ توانمی شناختی عصب علم
 قسمت عنوان به که اندکرده تمرکز پیشانی هايلوب
 است شده شناخته اجرایی هايفرایند بیشتر در درگیر

 پژوهش در )2000( همکاران و بورگس ).1392 (نجاتی،
 داشتند مشکالتی نگرآینده حافظه در که افرادي با خود

 دیده آسیب پیشانی لوب از متفاوتی نواحی که دریافتند
 پشتی پیشانیپیش قشر که کردند استدالل آنها است.
 ناحیه دارد. کار و سر مهم اهداف و طراحی با جانبی
 نگهداري با دارد قرار جلوئی مغز پشت درست 10 برودمن
 مستقیم اثرات ناحیه این در آسیب دارد. کار و سر اهداف
 نکآیز نقل (به دارد یادگیري و مسئله حل زبان، برهوش،

 سینگولیت بر نگرگذشته حافظه برعکس ).1394 کین، و
 ).2018 همکاران، و (یوتل است مبتنی پشتی و قدامی

 شناختی فرایندهاي که دارد وجود استداللی قابل شواهد
 10 برودمن ناحیه به بستگی نگرآینده حافظه در متعددي

 10 برودمن ناحیه که دهدمی نشان موجود تحقیقات دارد.
 در خود اهداف طبق و شوندمی متمرکز افراد که هنگامی

 کین، و (آیزنک است درگیر کنند،می عمل کوتاه زمان طی
1394.(  
 آن اجراي به توانمی پژوهش این هايمحدودیت از
 اشاره دسترس در گیرينمونه روش و قرنطینه شرایط در
 معرف بر کمی کنترل پژوهشگران شده موجب که کرد
 پژوهش هايیافته به توجه با باشند. داشته نمونه بودن

 ارتقاي و بهبود جهت والدین و دبیران شودمی پیشنهاد
 براي پیچیده و متنوع غنی، محیط تحصیلی عملکرد
 براي کوچک هايگروه تشکیل کنند. فراهم آموزاندانش
 بر همچنین شود.می توصیه کالسی هايبحث در شرکت
 میانجی نقش به .گردد تأکید مطلب درك و تفکر اهمیت

 ايویژه توجه تحصیلی عملکرد بینیپیش در فراحافظه
 هايتکنیک آموزش جهت در آموزشی هايدوره و شود
 اداره و کنترل آموزش، جهت فراحافظه ارتقاي و بهبود
  شود. برگزار آموزاندانش براي حافظه هايفرایند
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